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SETOR JURÍDICO 

Ao 

Setor Jurídico 

Da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

Em, 18 de março de 2021. 

Prezado Assessor (a): 

Face à autorização do Senhor Secretário de Administração, 
para a instauração de Processo de Dispensa de Licitação, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO DE ANTICORPOS 
SARS-COV-2, IMUNOCROMATOGRAFIA EM OURO COLOIDAL IGM/IGG, para 
manutenção das atividades administrativas de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde de Magalhães de Almeida/MA, vimos solicitar o parecer do setor jurídico. 

Feito os primeiros estudos, constatou-se que se tratava 
perfeitamente a norma estabelecida no  art.  24 inciso H e IV da Lei 8.666/93 que tem 
como motivo ordinário de Dispensa de Licitação para "para outros serviços e compras 
de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso  IT  do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez, e nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; Dadas as condições apresentadas, a pesquisa apresentada com o 
menor preço com valor de R$: 17.110,00 (Dezessete mil cento e dez reais), a empresa: 
ROMULO F DO REGO LIMA — ME, com endereço na Rua das Tulipas, 345, Sala-A, 
Bairro Jóquei, Teresina/PI, CNPJ: 23.714.767/0001-88, verificou-se que tudo foi 
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realizado em conformidade  Art.  24 II e IV da lei Federal n° 8.666/93, motivo pelo qual 
fica recomendada a executar o objeto da contratação 

Certo de vossa habitual presteza de Vossa Senhoria 
agradeço antecipadamente. 

Atenciosamente, 

//A, .4% 
PAUL • C STA LIMA  

Presidente da CPLfPNIMA. 
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